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A SENSIBILIDADE
E A ESTABILIDADE PARA

VOCÊ ALCANÇAR

O SUCESSO

CLARUS SQ 8 GC/MS
Cromatógrafo à Gás/Espectrômetro de Massa

SENSIBILIDADE
ESTABILIDADE
VERSATILIDADE

Com o Clarus® SQ 8 GC/MS da PerkinElmer, laboratórios de todos os tipos e tamanhos finalmente têm uma ferramenta de alta
tecnologia que oferece sensibilidade insuperável e estabilidade ímpar. Por que aceitar desempenho quase satisfatório quando
agora há uma solução que oferece limites de detecção de ultratraços consistente o tempo todo? Imagine o aumento da
confiabilidade em seus resultados. Imagine o aumento da produtividade no seu laboratório.
Projetado com base em um espectrômetro de massa quadrupólo rápido e avançado, o Clarus SQ 8 GC/MS adquire grande
número de espectros (12.500 amu/s) provendo maiores informações em sua amostra. Isso permite a definição e a quantificação
claras de picos cromatográficos extremamente estreitos, oferecendo dados extremamente precisos. O instrumento também
oferece a mais ampla faixa de massas disponível na cromatografia à gás do mercado (1-1200 u) e limites de detecção nunca vistos
antes em um único GC/MS quadrupólo.

Melhor desempenho significa melhores resultados.
Desde aplicações de alta rentabilidade à ambientes altamente regulados,
o Clarus SQ 8 é a solução de GC/MS ideal para o seu laboratório.
Independentemente da quantidade de amostras que você esteja
executando, do quão rigorosas sejam suas matrizes, do limite de detecção
ou dos requisitos de velocidade, o instrumento foi projetado com uma
gama de recursos inovadores para ajudar a lidar com os desafios exclusivos
enfrentados todos os dias.
SMARTsourceTM (Tecnologia de Manutenção e Remoção
Simplificadas)
• Fonte mais fácil de acessar e realizar manutenções (EI e CI)
• Para remover ou desmontar não é necessário nenhuma ferramenta.
Forno de GC convencional, o mais rápido do mercado.
• Aquece e resfria mais rapidamente do que nenhum outro forno para
proporcionar uma produtividade insuperável.
• Compatível com soluções utilizando colunas tradicionais.
Detector mais sensível da categoria
• O detector exclusivo CLARIFI™ oferece sensibilidade excepcional
eliminando o ruído de fundo e maximizando sinais de analitos.
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A solução completa: do início ao fim
A PerkinElmer oferece a você uma solução de
GC/MS completa, totalmente integrada e livre
de preocupações com:
• Instrumentação excepcional
• Compatibilidade com praticamente todos
os sistemas de introdução de amostra,
incluindo o Headspace e os sistemas de
dessorção térmica TurboMatrixTM da
PerkinElmer, os melhores da classe
• Consumíveis e acessórios projetados para
o desempenho ideal de cromatografia
• O serviço e as redes de suporte mais
confiáveis do mundo: OneSource®

D E T EC TO R

INOVADOR.

DETECÇÃO

I N C O M PA R ÁV E L

O Clarus SQ 8 GC/MS define um novo marco para a sensibilidade e a estabilidade com um detector exclusivo CLARIFI
oferece desempenho aprimorado e longevidade superior.

TM

que

TM

Durável e confiável, o detector CLARIFI oferece a você a flexibilidade de escolher o nível ideal de sensibilidade e intervalo
dinâmico, permitindo ajuste de desempenho do instrumento de acordo com a sua análise, em particular. Além da sensibilidade
superior, o sistema também oferece: rentabilidade e produtividade superiores, minimizando os requisitos de calibração do
instrumento e reduzindo a necessidade de preparo de amostras e procedimentos de pré-concentração.

Multiplicador de elétrons
— O design dínodo discreto
supera os sistemas dínodos
contínuos de baixo custo.

Dínodo de conversão de alta
voltagem patenteado — Otimiza
a multiplicação de elétrons para
oferecer maior sensibilidade e vida
útil mais longa.

Defletor de íons —
Transforma os íons, filtrando
qualquer ruído e passando
apenas os íons de interesse
para o dínodo de conversão
de alta voltagem obtendo
sinais de analitos excepcionais e limites

LENTES CONSTRICTOR —
Aumenta o foco no feixe de íons
à medida que ele é transferido
ipara o quadrupolo.

S/N:RMS=857.08

Execução original

S/N:RMS=878.96

Após 2.500 amostragens e uma limpeza simples

Com sua estabilidade mundialmente reconhecida, o Clarus SQ 8 GC/MS mantém os limites de
detecção e desempenho após uma simples limpeza executada pelo próprio usuário. Neste exemplo,
observe a robustez cromatográfica para 1 picograma de OFN antes e depois da execução de
2.500 amostras ambientais de matriz complexa.

Destaque de consumíveis — Colunas de MS EliteTM
Assegure o desempenho ideal de seu Clarus SQ 8 GC/MS com as colunas de GC/MS de fase especializada da
PerkinElmer. Oferecendo sangramento excepcionalmente baixo com vários comprimentos e espessuras de
filme à sua disposição. Testadas com as especificações de QC mais rigorosas do segmento quanto a
sangramento de coluna, seletividade e eficiência, as colunas Elite MS proporcionam maior confiança nos seus
resultados qualitativos e quantitativos. Nossa grande linha de colunas capilares Elite 5MS, 17MS, 35MS,
624MS e VMS para que você possa ter a certeza de obter a solução ideal, qualquer que seja sua aplicação.
www.perkinelmer.com/GCMS
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MAIOR ESTABILIDADE PARA

O DESENVOLVIMENTO

DE MÉTODOS
MAIS SIMPLES
Enquanto outros instrumentos batalham para replicar as
especificações de sensibilidade diariamente, o Clarus SQ 8
GC/MS proporciona os mesmos limites de detecção
excepcionais, até mesmo com as matrizes mais complexas,
durante todo o ciclo de vida do instrumento.
Essa estabilidade ímpar lhe permite dedicar menos tempo ao
desenvolvimento de métodos reduzindo radicalmente os
requisitos de calibração.

Mais amostras. Menos tempo.
O Clarus SQ 8 GC/MS combina uma gama de recursos
inovadores para acelerar e simplificar sua jornada de
trabalho, desde a amostra até os resultados.
Estabilidade ímpar
• Minimiza os requisitos de calibração e
desenvolvimento de método para proporcionar o
máximo tempo de atividade do instrumento.

Projetado para maior precisão e duração.

Sistema GC "front-end" de alto desempenho

A estabilidade inigualável do Clarus SQ 8 GC/MS foi
possibilitada por uma série de componentes de precisão
perfeitamente integrados projetados para oferecer
desempenho e confiabilidade.

• Com tecnologia de forno patenteada, os tempos de
aquecimento e resfriamento mais rápidos do
mercado, para o menor tempo de ciclo injeção-ainjeção, maximizando a produtividade e a eficiência.

Pré-filtros de Ions de simples acesso e totalmente laváveis

Filamento MarathonTM alto desempeno e longa
duração

• Remoção efetiva dos íons não-alvo antes que eles cheguem
no quadrupólo, para obter estabilidade aprimorada, sinais
mais fortes e menos manutenção.
• Podem ser limpos para que o instrumento volte aos níveis de
desempenho de quando era novo, assegurando dados
precisos o tempo todo
• Redução do risco de contaminação nas análises de
quadrupólo.
TM

Detector multiplicador de elétrons CLARIFI

de longa

duração
• Número superior de dínodos para sensibilidade e longevidade
insuperáveis.
• O dínodo de conversão de alta voltagem otimiza a eficiência
da troca de íons/elétrons para produzir sinais mais sensíveis.
Bomba de vácuo
• Solução de alta capacidade para desempenho confiável a
longo prazo.
• Ideal para laboratórios que executam grandes números de
amostras ambientais em água.

• Funciona com fontes EI e CI e é altamente resistente
a solventes e matrizes complexas.
• Longa duração, até mesmo nas condições mais
rigorosas, reduzindo o tempo de inatividade e os
custos de substituição.
Tecnologia de Fluxo de Microcanal SwaferTM
(opcional)
• Aprimora a produtividade e expande os recursos
analíticos permitindo a alternância rápida e fácil
entre várias técnicas combinadas e diferentes tipos
de detector.
• Configuração rápida e de fácil otimização do
tempo de atividade do instrumento e acelera as
análises.
O melhor amostrador automático integrado da
categoria
• Montado com base no instrumento oferece injeções
precisas e alta produtividade durante longo período
de operação, sem danificar a agulha da seringa de
amostragem.
• Com capacidade para 108 frascos e acesso a ambas
as portas de injeção proporcionando flexibilidade
analítica e a eficiência ideais.
Remoção/substituição da fonte de forma rápida e
simples
• Não requer ferramentas adicionais sendo realizadas
em questão de segundos.
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LIMPE SUA FONTE
INSTANTANEAMENTE.

VOLTE AO TRABALHO

RAPIDAMENTE.
TM

Com capacidade para ionização de EI e CI, SMARTsource (Tecnologia de Manutenção e Remoção Simplificadas) o Clarus SQ 8
GC/MS foi projetado para oferecer máxima simplicidade, flexibilidade e produtividade. A alternância de fontes pode ser realizada
em questão de segundos com uma operação de "rodar e puxar" — nenhuma ferramenta é necessária, e não é preciso
desconectar nenhum cabo.
A limpeza da fonte é igualmente fácil e pode ser realizada pelo próprio usuário. Portanto, mesmo que você esteja ficando
sobrecarregado com a produtividade das análises em seu laboratório, você não sofrerá com atrasos provocados por limpezas e
substituições demoradas de fonte.

Menos peças. Mais facilidade.
TM

Com o número de peças reduzido, o SMARTsource é
excepcionalmente robusto e fácil de manter. Cada componente
é marcado claramente para remontagem simples e a
reconfiguração entre EI e CI pode ser realizada em menos de 3
minutos utilizando o um kit de conversão rápida.
Com a remoção da fonte pela frente do Clarus SQ 8 GC/MS, a
análise de quadrupólo nunca é exposta, minimizando o risco
de contaminação assegurando dados mais confiáveis.

Trabalhe mais rápido. Trabalhe com mais
inteligência.
Independentemente dos seus requisitos de rentabilidade
ou tipos de amostra, o Clarus SQ 8 GC/MS pode
simplificar seus fluxos de trabalho com um conjunto de
tecnologias de aprimoramento de produtividade.
Injetor Programável Universal com/sem Divisão (PSS,
Programmable Split/Splitless)
• Permite injeções de grandes volumes (ELVI) com
divisão, sem divisão e on-column com solventes
voláteis com um único injetor.
• Elimina a necessidade de agentes de resfriamento
caros.
• Oferece maior flexibilidade de aplicações.
Sistemas de introdução ao headspace e dessorção
térmica de amostras

Uma simples operação de
"rodar e puxar" basta para
acessar o SMARTsource TM
sem usar ferramentas no
Clarus SQ 8 GC/MS.

• Reduzem radicalmente o tempo de preparação de
amostras.
• Simplificam uma ampla gama de aplicações
especializadas, incluindo o monitoramento do ar e a
análise de sabores/fragrâncias.
Interface de tela de toque colorida em vários idiomas
• Acelera e simplifica a acessibilidade e usabilidade do
sistema.

Destaque de consumíveis — Porta de entrada do insersor (liners) no injetor
A PerkinElmer oferece uma gama de tubos resistentes e tolerantes à matrizes complexas, ideais
para praticamente qualquer aplicação. Adequados para injeções com/sem divisão, os tubos foram
projetados com uma variedade de caminhos de fluxo para permitir total vaporização. Tubosdesativados
— com e sem lã de vidro — também estão disponíveis para evitar a degradação de compostos ativos.

www.perkinelmer.com/GCMS
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ELEMENTOS DE
UMA SOLUÇÃO

DE GC/MS
SUPERIOR
Melhor para o seu laboratório. Melhor para o planeta.
O Clarus SQ 8 GC/MS foi elaborado cuidadosamente para diminuir os custos operacionais e
ambientais:
• Compatibilidade com hidrogênio — Oferece uma alternativa ao hélio para preservar
nossos recursos naturais.
• Controle Pneumático Programável (PPC,Programmable Pneumatic Control) — Economiza gás ao
ajustar automaticamente os fluxos e desligar o sistema se os níveis normais forem excedidos.
• Configurações de espera —Reduzem o fluxo de gás quando o instrumento permanece ocioso por
longos períodos.
• Configuração de método de hibernação — Permite que o instrumento entre no modo de
hibernação quando não está em uso, reduzindo radicalmente o consumo de energia.

Software Intuitive TurboMassTM —
Simplifica a análise de amostras e oferece rápida
visualização dos relatórios de dados.

TM

Detector CLARIFI — Fornece sensibilidade ímpar
para oferecer resultados mais confiáveis, mais
duradouros do que com qualquer outro detector
disponível para proporcionar custos de substituição

TM

SMARTsource — Fácil de remover e
limpar — sem ferramentas — para
proporcionar mais tempo de atividade do
instrumento e rentabilidade de amostra.

Dois sistemas de bombeamento —
Oferecem o nível ideal de desempenho de
acordo com suas necessidades analíticas e
orçamentárias.

Pré-quadrupólo de filtragem de íons— Remove
íons fora da faixa de interesse antes da análise de
quadrupólo, para proporcionar maior estabilidade,
sinais mais robustos e reduzindo os períodos entre as
manutenções.
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Amostrador automático — Otimiza a rentabilidade
para oferecer maior produtividade de laboratório.

Interface de tela de toque — Acelera e
simplifica o controle do instrumento com a sua
escolha de vários idiomas.

Forno de GC— Oferece o aquecimento e o
resfriamento mais rápidos do mercado, reduzindo
os tempos de injeção-a-injeção para rentabilidades
mais altas de amostra e maiores eficiências
operacionais.

Tecnologia de Fluxo Microcanal Swafer — Um suplemento
opcional que automatiza o processo de alternância entre as
várias técnicas de entrada, tipos de detector ou sistemas de
circulação inversa/
heartcutting para
produtividade e
flexibilidade analíticas
superiores.

www.perkinelmer.com/GCMS
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AS FERRAMENTAS

DE QUE VOCÊ

PRECISA AO
SEU DISPOR
Como seu nome indica, o software TurboMass no ClarusTM SQ 8 GC/MS oferece a você respostas rápidas e precisas. Projetada
para usuários avançados e aplicações de rotina, a interface intuitiva compatível com Windows® 7 simplifica e dinamiza todas as
funções de manipulação de dados e relatório. Todas as informações de que você precisa, desde exibições de cromatograma a
pesquisas de biblioteca, estão sempre a apenas alguns cliques de distância.
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O visor do status de instrumento de visualização rápida
apresenta informações instantâneas sobre as condições
operacionais do GC e do MS.
Simplesmente realce as amostras específicas e clique no
botão “Executar” para iniciar suas análises.

O formato familiar e intuitivo de planilha pode ser
facilmente editado para proporcionar flexibilidade
máxima na maneira como você executa suas amostras.
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Clique no ícone “Exibir Cromatograma” para informações
detalhadas dos cromatogramas.

Os dados espectrais podem ser obtidos para qualquer
pico em uma cromatograma por meio de um simples
clique com o botão direito do mouse sobre ele.
Várias tarefas podem ser planejadas e executadas de
forma conveniente com o uso das Listas de Análise e
Reprocessamento.

UMA JANELA PARA

ANÁLISES MAIS

SIMPLES
AutoBuildTM

Verificação SIFITM ("Full Scan” e “SIM” simultâneos)

Oferece todas as ferramentas necessárias para processar dados
de forma rápida e fácil. Identifica automaticamente e nomeia
compostos usando as bibliotecas comerciais. Acelera o
desenvolvimento de métodos quantitativos importando todas
as informações necessárias, incluindo o tempo de retenção do
seu cromatograma e o espectro subtraído de fundo. Pode ser
configurado para indicar automaticamente seus picos.

Permite que o instrumento seja executado nos modos de
Monitoramento de Íon Selecionado (SIM, Selected Ion
Monitoring) e Varredura Completa (Full Scan), ao mesmo
tempo, em uma execução corrida cromatográfica para oferecer
limites de detecção aprimorados, coleta de dados superior e
maior produtividade. Até 32 funções de Varredura Completa e/
ou SIM podem ser obtidas em paralelo, em série ou em
combinação. A verificação SIFI também economiza tempo e
reduz os custos de solvente reduzindo ou mesmo eliminando a
pré-concentração intensiva e mão-de-obra nas etapas de
limpeza de amostra.

O recurso AutoBuildTM reúne, automaticamente, todas as informações
de um conjunto de picos para simplificar e acelerar o desenvolvimento
do método.

A interface visual exibe claramente os dados no modo SIM e Varredura
para um desenvolvimento de método mais rápido e mais simples.

Compatível com LIMS
UltraTuneTM
Ajusta automaticamente o MS para melhor sensibilidade,
estabilidade e a capacidade de reprodução de resultados.
Disponível com duas opções:
• Ajuste Padrão: otimizado para critérios
ambientais de taxa de intensidade de
íon.
• Ajuste Customizado: um ambiente
customizável pelo usuário que permite
alterar as configurações para obter
níveis mais elevados de sensibilidade
ou resolução, de acordo com as
necessidades de uma determinada
análise.

www.perkinelmer.com/GCMS

Exporte os dados para Sistemas de Gerenciamento de
Informações Laboratoriais para uma análise mais profunda,
gravação ou customização.
Relatório rápido, simples e flexível
Com mais de 70 modelos padrão projetados para tipos de
laboratório diferentes (alimentos, meio ambiente, perícia), o
TurboMass permite a geração de relatórios com apenas alguns
cliques.

Communiqué
Permite você formatar e apresentar seus dados em
relatórios personalizáveis, eliminando cálculos manuais e
planilhas.
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EXPANDINDO

SEUS RECURSOS

ANALÍTICOS

DE GC/MS
Como líder mundialmente reconhecido em manipulação de amostras de GC, a PerkinElmer oferece uma gama de tecnologias
inovadoras "front-end" para ajudá-lo a aproveitar ainda mais seu sistema de GC/MS.
Nossas soluções Headspace e Dessorção Térmica TurboMatrix e precisão ímpar para aplicações especializadas e permitem que a
PerkinElmer seja o único provedor para todas as suas necessidades de GC, de manipulação das amostras até a manipulação de
dados. Mesmo você executando altos números de amostras regularmente, e solucionando problemas de QC ocasionalmente ou
manipulando matrizes difíceis, nossos sistemas oferecem exatamente o nível de desempenho e rentabilidade necessários a você.

Headspace TurboMatrix e amostradores de Headspace Trap
Com três modelos de Headspace e dois amostradores de Headspace Trap, a PerkinElmer tem
a solução ideal para praticamente qualquer análise que envolva compostos voláteis — desde
orgânicos em matrizes ambientais ou níveis de álcool no sangue, ao aroma e sabor nos alimentos.
Projetadas para sensibilidade, precisão e facilidade de uso ímpares, as soluções TurboMatrix
Headspace incluem uma amostragem exclusiva com balanceamento de pressão, que permite que
as amostras sejam introduzidas na coluna, sem o uso de uma seringa de gás ou "loops" de metal.
Isso produz picos mais agudos, fornece capacidade de reprodutibilidade excepcional e elimina a
transferência em superfícies metálicas e qualquer fracionamento possível devido a alterações de
pressão na seringa, assegurando resultados mais precisos e confiáveis.

Destaque de consumíveis — frascos
Testados para atender os mais rigorosos requisitos de aplicação e com garantia de adequação e
compatibilidade, nossos frascos quimicamente inertes são fabricados de modo customizado
com tolerância à alta temperatura e pressão para assegurar um desempenho confiável.

Unidades de dessorção térmica TurboMatrix
O conjunto da PerkinElmer de unidades de dessorção térmica inclui cinco modelos disponíveis
projetados para oferecer exatamente as características, os recursos e as capacidades que a sua
aplicação requer.
De configurações com um único tubo a sistemas automatizados com 50 tubos, cada amostrador
pode ser otimizado com uma opção de Controle Pneumático Programável (PPC, Programmable
Pneumatic Control), a maneira mais simples e prática de ajustar fluxos e pressões de gás. Essa
tecnologia revolucionária não só simplifica uma ampla gama de análises, desde toxicidade a
orgânicos voláteis nas embalagens de alimentos, como também assegura o melhor desempenho
analítico disponível.

Destaque de consumíveis — Tubos de SVITM
Nossos tubos de SVI com construção multileito (patente pendente) estendem o intervalo de
hidrocarbono além do naftaleno, ao mesmo tempo em que mantêm os compostos mais
leves. Essa construção exclusiva permite a análise de volumes de amostras maiores e aprimora
os limites de detecção. O design multileito atende aos desafios apresentados pelos
regulamentos atuais do setor, incluindo os padrões de EPA atuais de monitoramento do ar.
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O PACOTE COMPLETO

DA PREPARAÇÃO DE
AMOSTRAS ATÉ O SERVIÇO

PÓS-VENDA
Proporcionando capacidade de reprodução à extração de fase sólida (SPE, Solid Phase Extraction).
Na PerkinElmer, nós entendemos a importância da preparação de amostras no processo analítico. Frequentemente é
responsável por 60% do seu cronograma, ele tem um impacto fundamental em cada estágio subsequente da sua análise.
Para evitar erros com antecedência e assegurar os resultados mais precisos e confiáveis, nós oferecemos uma linha de cartuchos
e colunas Supra-Clean™ e Supra-Poly™ de alta tecnologia que estão proporcionando capacidade de reprodução à SPE. Com
a Precise Bed-Technology™ e os sistemas de controle de qualidade mais rigorosos do setor, nossos processos de fabricação
apresentam uma variação de precisão de apenas + –1%.
Projetado para uma ampla gama de analitos e matrizes, as nossas
soluções revolucionárias de SPE oferecem os recursos de extração
necessários para preparar praticamente qualquer amostra para
GC/MS.
Veja a diferença você mesmo. Ou — para ser mais exato — veja a
uniformidade. E saiba como uma solução de preparação de amostras
as
melhor desde o início pode gerar dados mais confiáveis no final.

A Número Um na área de serviços e suporte.
Nada influencia mais a produtividade ou o retorno de investimento do que o tempo de atividade do instrumento.E
ninguém faz mais do que a PerkinElmer, para assegurar que seus sistemas de cromatografia funcionem dia após
dia.
Com a OneSource Laboratory Services, você tem ao seu dispor o serviço global e a rede de suporte maiores e mais
respeitados do mundo. Nós fazemos mais do que simplesmente manutenção e reparos de instrumentação.
Incorporamos o gerenciamento de ativos de laboratório como parte da equação comercial de nossos clientes — um
parceiro com resultados comprovados no aprimoramento de eficiências, na otimização de operações e no
fornecimento de certeza de custos em todo o mundo. Qualquer que seja a sua necessidade, nossos engenheiros de
atendimento ao cliente certificados e treinados na fábrica podem ser
consultados por meio de um simples telefonema, 24 horas por dia,
sete dias por semana.
Operando em mais de 150 países com mais de 400.000 ativos
atualmente sob cuidados, a OneSource oferece o portfólio mais
abrangente de serviçosde laboratório profissionais no setor, incluindo
programas completos de assistência para praticamente todas as
tecnologias e fabricantes. Ao permitir que você consolide todos os seus
contratos de serviço em um único fornecedor, e ao fornecer consultoria
técnica responsível e especializada e suporte a qualquer momento, nós
asseguramos que a sua instrumentação e o seu laboratório
mantenham-se sempre em níveis ideais.
O cuidado no atendimento de: reparo, validação e conformidade,
gerenciamento de ativos e realocação de laboratório, atualizações de
software e hardware ou cursos e treinamentos, você pode contar com
a nossa equipe OneSource.

www.perkinelmer.com/GCMS
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ENCONTRE O EQUILÍBRIO

PERFEITO ENTRE

SENSIBILIDADE
E ESTABILIDADE
Com uma variedade de configurações que incluem uma gama de recursos de sistemas de vácuo e tipos de fonte, o Clarus
SQ 8 GC/MS certamente oferecerá a solução de classe ideal para necessidades de sua aplicação específica e análise.

Configurações de sistema

Clarus SQ 8S

Clarus SQ 8T

Clarus SQ 8C

EI

EI

EI/CI

Especificação para relação sinal/ruído

650:1

800:1

800:1

Capacidade de bomba turbomolecular

75 L/s

255 L/s

255 L/s

< 5 min

< 3 min

< 3 min

Tipo(s) de ionização

Tempo de inatividade da bomba

Mercados

Aplicações

Do monitoramento de contaminantes orgânicos ao rastreamento e à
determinação de metais e produtos químicos tóxicos, nós oferecemos
especialização, sistemas e serviços abrangentes necessários para
monitorar contaminantes perigosos no ar, na água e no solo.

Elementos voláteis no solo e na
água por headspace

Para organizações responsáveis pela proteção da saúde das
pessoas por meio de alimentos seguros, nutritivos e de alta qualidade
produtos ao consumidor seguros, entendemos os requisitos reguladores e
nossas soluções fornecem resultados precisos.

Aromas e fragrâncias voláteis
por headspace

Para rastrear evidências, nossos instrumentos podem obter
o máximo de informações com base na menor amostra fornecida,
enquanto preservam a quantidade máxima para outros testes.

Elementos semivoláteis no
solo e na água

Pesticidas em frutas e vegetais

Aceleradores e retardantes de
chama por dessorção térmica
Drogas de abus
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